اللجنة الوطنية للمرأة ترفض فتوى تحريم الكوتا
صنعاء /متابعات :
أكدت ا ألخت حورية مشهور نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة أن مشروع الكوتا النسائية لن تقف
أمامه أي قوة في إشارة منها إلى الفتوى التي أطلقتها هيئة (األمر والنهي) بتحرمي الكوتا .وقالت
حورية مشهور إن اللجنة الوطنية للمرأة ترفض الفتوى التي أطلقتها هذه الهيئة بشأن الكوتا .
وأضافت :إن الكوتا جاءت باعتراف ومباركة القيادة السياسية واحلكومة وتضمنها برنامج املؤمتر
الشعبي العام وبرامج الكثير من القوى السياسية .موضحة في سياق حديثها ان الكوتا النسائية
ال تتعارض مع الفضيلة وان مشاركة النساء في مجاالت الصحة والتعليم واالقتصاد وغيرها من
املجاالت من اكبر الفضائل التي تلبي احتياجات املرأة والتنمية في اليمن.وأعربت حورية مشهور
عن أسفها من الفتوى احملرمة للكوتا.وذكرت أن الذين أطلقوا تلك الفتوى غير مدركني خلطورة تلك
الفتوى  ..مؤكدة بالقول موقفنا ثابت وسنمضي نحو الكوتا ألنها سياسية احلكومة والتي عبرت
عنها في أكثر من مناسبة و التي رسمتها للتعبير عن مطالب النساء وتلبية احتياجات املرأة .
كما ثمنت جهود احتاد نساء اليمن في التأكيد على مسألة الكوتا ،والتحرك ضد تلك الفتوى
وتنظيم األنشطة والفعاليات م��ع مؤسسات املجتمع امل��دن��ي ملناصرة امل��رأة وال��دف��اع ع��ن حقوقها
املشروعة واإلنسانية .

حورية مشهور

قالت �إن الدولة مدنية واخلالفة من�صب ديني مل يعد موجوداً يف املجتمع الدويل املعا�صر

دار اإلفتاء المصرية تجيز تولي المرأة منصب رئيس الدولة
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القاهرة/متابعات:
نفت دار اإلفتاء املصرية أن تكون قد تضامنت
مع موقف حركة اإلخ��وان املسلمني في “عدم
ج� ��واز ت��ول��ي امل� ��رآة ل��رئ��اس��ة ال ��دول ��ة أو احلكم
والقضاء” ،وذل��ك عقب ت ��داول وس��ائ��ل إعالم
م �ص��ري��ة ل �ن��ص ف��ت��وى ،م �ن��ذ أي� ��ام ،ق��ال��ت إنها
صادرة عن دار اإلفتاء وتنص على أن الدار “
ال متانع في أن تتمتع املرأة باحلقوق السياسية
ما عدا وظيفة رئيس الدولة” ،معتبرة أن دار
دار اإلفتاء املصرية
اإلف �ت��اء “متاشت ف��ي ه��ذه ال�ف�ت��وى م��ع موقف
اإلخوان املسلمني”.وقال الدكتور ابراهيم جنم ،املستشار االعالمى ملفتى
مصر ،في حديث نشره موقع (العربية.نت) أمس أن ما تردد حول تأييدنا
لإلخوان في هذه القضية ليس له أساس من الصحة ،وهو مجرد فرقعة
إعالمية  ،كما أن الفقه اإلسالمي وأحكامه ليس قاصرا على جماعة
بعينها بل يتسع لكل اآلراء وه��ذه ميزة في الدين اإلس�لام��ي.وأوض��ح د
إبراهيم جنم أن اللبس ال��ذي حدث مرجعه إلى عدم التفريق بني حكم
تولي املرأة اخلالفة وحكم توليها رئاسة الدولة املدنية ،وقد أوضحنا ذلك
في الفتوى الرسمية ل��دار اإلفتاء وال�ص��ادرة برقم  ،6670وق��د تضمنت
الفتوى تفاصيل آراء جميع العلماء حول قضية تولى املرأة لرئاسة الدولة
وأن ما نشر حولها مت بتره ملجرد الفبركة الصحفية.وقال “ لقد حكمت
النساء بعض األقطار اإلسالمية في أزمنة مختلفة ،وكانت تلقب بألقاب
منها :السلطانة ،وامللكة ،واحل��رة ،وقد أجاز اإلمام أبو حنيفة ٌ أن تتولى
احلكم ، ،وقد ُر ِو َي عن عمر بن اخلطاب رضي الله عنه أنه
املرأ ُة
َ
ِّ
و ّل��ى الشفاء -ام��رأة من قومه -على السوق”.وتابع “أما حديث
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم“ :لن ُيفلِح قوم أسندوا أمرهم
إلى امرأة” ،قلنا :إمنا قال ذلك رس��ول الله صلى الله عليه وآله
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�ام ال ��ذي ه��و اخلالفة،
وس �ل��م ف��ي األم ��ر ال��ع� ّ
برهان ذلك :قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
“املرأ ُة ِ
وجها وهي َمس ُئول ٌة
راعي ٌة على ِ
مال َز ِ
ع��ن َر ِع َّيتها”.وأوضح مستشار دار اإلفتاء
إبراهيم جن��م قائال “ نحن أك��دن��ا أن هناك
ً
كبيرا بني منصب اخلالفة في اإلسالم
فارقا
ً
وب�ين رئاسة الدولة املعاصرة؛ فاخلالفة في
مهامه
ال�ف�ق��ه اإلس�لام��ي منصب دي �ن� ٌّ�ي م��ن
ِّ
إمام ُة املسلمني في الصالة وله شروط محددة
يذكرها الفقهاء في كتبهم ،وقد أصبح هذا
املنصب ترا ًثا ال وجود له في الوقت احلالي على الساحة الدولية وذلك
منذ سقوط الدولة العثمانية وإنهاء خالفتها عام 1924م ،أما ُد َول عا َلم
القرن احل��ادي والعشرين فهي دول ُقطرية مدنية لها كِ ياناتها القومية
املستقلة التي مت تأسيسها خالل القرن العشرين ،ومن َث ّم فمنصب رئيس
وزراء أم
رئيس
رئيسا أم
الدولة في املجتمع املسلم املعاصر  -سوا ٌء أكان
ٍ
ً
َ
مدني ،وهو غير مك َّلف بإمامة املسلمني في الصالة”.وتابع “
منصب
مل ًِكا-
ٌ
ٌّ
وعليه فيحق للمرأة أن تتولى هذا املنصب في ظل املجتمعات اإلسالمية
املعاصرة على غرار تولي بعض النساء املسلمات للحكم في بعض األقطار
اإلسالمية في أزمنة مختلفة ،كما أن مفهوم منصب الرئاسة في العالم
متاما عن املفهوم التقليدي املوروث ملنصب رئيس دولة
املعاصر يختلف
ً
اخلالفة كقائد ديني لها” .وكانت وسائل إعالم مصرية قالت منذ أيام
قليلة إن دار اإلفتاء أصدرت فتوى فيها أن مبادئ الشريعة ال متانع في
أن تتمتع املرأة باحلقوق السياسية مبفهومها الشائع ،مثل حق االنتخاب
والترشيح وتولي الوظائف العامة“ ،ما عدا وظيفة رئيس الدولة فإنه ال
رئيسا للدولة ،ألن من سلطاته إمامة املسلمني في
يجوز للمرأة أن تكون
ً
شرعا وهي ال تكون إال للرجال”.
الصالة
ً

